02/10/2020
În atenția
Domnului Constantin-Florin Mitulețu-Buică, Președintele Autorității Electorale Permanente
Domnului Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe
Domnului Ion-Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne

Stimate domnule Președinte Constantin-Florin Mitulețu-Buică
Stimate domnule Ministru Bogdan Aurescu
Stimate domnule Ministru Ion-Marcel Vela
Luând în considerare contextul actual, respectiv pandemia SARS- COV-2, situație care a îngreunat
normala desfășurare a activității Misiunilor Diplomatice, care au fost închise sau au avut un
program restricționat și doar pentru anumite urgențe, vă solicităm prelungirea termenului de
valabilitatea pentru documentele de identitate ale cetățenilor cu reședința sau domiciliul în
străinătate, ale căror acte de identitate au expirat în perioada 01.01.2020 - 06.12.2020, astfel
încât să le permită acestora să se înscrie pentru votul prin corespondență și să poată vota la
alegerile Parlamentare din 5 și 6 decembrie 2020, decizie care ar garanta fiecărui cetățean român
posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot.
Având în vedere precedentul de la alegerile locale din acest an, când Biroul Electoral Central a
decis prin hotărârea nr.81, art.3 alin.2:
„alegătorul care deține un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada
1 martie – 27 septembrie 2020, își poate exercita dreptul de vot în baza acestuia”
vă rugăm să tratați cu maximă urgență și seriozitate această problemă care este extrem de
importantă pentru cetățenii cu domiciliul sau reședința în străinătate, avem peste 5 milioane de
cetățeni cu reședința în străinătate, care nu pot veni în țară special pentru a-și reînnoi cărțile de
identitate în aceste condiții de risc major cauzat de această pandemie, acest lucru după cum bine
știm, nefiind posibil la Misiunile Diplomatice, unde putem cere doar reînnoirea pașapoartelor.
În același timp dorim să ne lămuriți în privința modificărilor aduse legii 208/2015, privind votul prin
corespondență, prin legea nr. 202 din 16 septembrie 2020 unde se specifică la
articolul 10 alin.1 litera ”d”:
„instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică datele de utilizator pentru
accesarea site-ului de unde alegătorul își poate descărca buletinele de vot și termenul în care
alegătorul trebuie să depună în cutia poștală sau la oficiul poștal documentele prevăzute la art. 14
alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent în termenul prevăzut de
lege”
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iar ”alin.1 litera ”e” a fost abrogat:
„buletinul de vot prin corespondență; în cazul alegerilor prezidențiale, alegătorului i se transmit
două buletine de vot, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin”.
Considerăm că o astfel de modificare nu face altceva decât să îngreuneze această posibilitate
alternativă de vot prin corespondență și în nici un caz nu va duce la o simplificare.
Vor fi suficient de multe persoane care vor întâmpina dificultăți la descărcarea și tipărirea acestor
buletine de vot prin accesarea acestui site, alții probabil nu vor reuși din cauza lipsei unei
imprimante. Desfășurarea procesului de vot prin corespondență nu trebuie îngreunat, ci
simplificat astfel încât alegătorul să nu fie pus în dificultate.
Cu această ocazie dorim să vă mulțumim pentru că ați ținut cont de solicitările noastre privind
prelungirea termenului cu 1 luna de zile pentru înregistrarea pe site-ul www.votstrainatate.ro,
pentru votul prin corespondență, fapt care ne dă încredere în același timp, că și de această dată o
să țineți cont de solicitarea noastră și vom primi un răspuns prompt și pozitiv.

Reprezentant Platforma Civică Forța Patriotică
Oprican Daniel

Platforma Civică Forța Patriotică și afiliații:
Diaspora Unită Ajută România
Canal Media
Democracy Next Level
Acord Diaspora
Diaspora Americană
Grupul Românilor din Padova
Diaspora Română din Italia
Plecat din România

Platforma Civică Forța Patriotică – www.fortapatriotica.ro – e-mai: fortapatriotica@gmail.com

2

